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ISKOLAKEZDÉS
Az ősz
Újra az iskolában
A legtöbb gyereknek egy rémálom
bemenni reggelente az iskolába, tanulni
egész nap és délután még megírni a
leckét.
Ezek a gyerekek azt gondolják, hogy
minek ülünk az osztályban és tanulunk,
amikor kint süt, ám azért vannak a
szünetek, hogy kipihenjük magunkat két
tanóra között.
Egyesek nehezen szokják meg a korán
kelést, hogy délután tanulni kell, de azért
járunk iskolába, hogy minél jobb
munkahelyünk legyen. Persze ehhez
sokszor le kell ülni, senki nem lesz egyik
pillanatról a másikra zseni. A tanárok
mindig próbálnak segíteni, de az nem
rajtuk múlik, hogy mennyire figyelünk
rájuk, hogy leülünk-e tanulni. Sok
gyereket nem érdekli, ha rossz jegyet
kap, de igenis számít, mert ha tovább
tanulsz, akkor azt is nézni fogják, hogy az
általános iskolában milyen jegyeid
voltak. Szóval, ha valamelyik tantárgy
nehezen megy, akkor nyugodtan kérj
segítséget a tanároktól, mert ők azért
vannak, hogy segítsenek.

Hűvös évszak. Szeptember 21. Széchenyi
nap. Október 1-je a Zene világnapja.
Október 4. állatok világnapja.
Az iskolai év mindig szeptemberben
kezdődik , amit általában a gyerekek nem
várnak. Pedig az iskolába sok olyan
dolgot tanulhatsz meg, ami majd segíteni
fog a továbbtanulásnál és a való életben
is.
Az ősz sok jó dolgot rejt magába. Sok
élményt lehet ilyenkor szerezni az
iskolában. Ebben az évszakban még ki
lehet menni a barátokkal úgymond
bandázni, mert még az időjárás engedi. A
tanárok szeptemberben szoktak íratni
dolgozatokat, azért, hogy átismételjük a
tavalyi anyagot. Ezt általánosságban
véve a gyerekek nem szeretik, pedig majd
a továbbtanulásnál jól fog jönni.
Októberben szokott lenni az őszi szünet.
Ott van a Halloween is, amit minden
gyerek vár.

Vannak gyerekek, akik általános iskolát
váltanak különböző okok miatt és
évnyitón ismerkednek meg az új
osztálytársaikkal. Nekik a legnehezebb,
mert új diákokat, új tanárokat kell
megismerniük és új barátokat kell
szerezniük.
Legyetek ti azok, akik
megszólítják őket, könnyítsétek meg a
dolgukat!
Szeressétek az iskolát és higgyétek el,
hogy nem olyan szörnyű hely!

Oláh Bianka

Baranyi Viki

SZÉCHENYI NAP
ISKOLÁNKBAN

Akadályról akadályra
Szeptember 21-én emlékeztünk meg
Széchenyi István halálának
évfordulójáról,.
Kossuth Lajos A legnagyobb magyarnak
nevezte őt. Ez a mondat mindenkinek
ismerős. Talán azért, mert a műsorba is
benne volt. Az előadással
megemlékeztünk erről az emberről, akinek
nagyon sokat köszönhet a magyar
nemzet.
A műsor után egy akadályverseny várt
ránk, a diákokra, melyben gondolkodtató
feladatlapokat is meg kellet oldanunk
Széchenyiről. Olyan megpróbáltatásban is
volt részünk, hogy egy logikai
feladatlapnak a furfangos kérdéseire
kellett kitalálni a választ. Szerintem az
egyik legjobb állomás a síléces állomás
volt, Riskó Gábor tanár úrnál. Ezeket
leszámítva is készítettek tanáraink még jó
pár állomást, például: az új kondi parkban
erőnléti feladatokat kellett végrehajtani,
vagy az, amikor össze volt kötve két diák
lába, de az ügyességi akadályok sem
maradtak el: Riskó Andrea tanárnőnél az
volt a teendő, hogy fordítsuk át a
szőnyeget a másik oldalára és miután ez
sikerült, megpróbálhattunk gólyalábon
menni. Király - Szvétek Tímea tanárnő is
egy ügyességi megbízatással készült
nekünk: az volt a feladvány, hogy kicsi
zsákokkal találjunk bele apró dobozokba.
Kántor Zsófi

SPORT
A négy település focimeccse
Október 18-án ismét megrendezésre
került a már hagyománnyá vált
kispályás focimérkőzés, melyen négy
település vesz részt.
Ebben a tanévben Isaszeg, Valkó,
Vácszentlászló és Dány focistái
csaptak össze.
Rengeteg szurkoló volt jelen és
lelkesen drukkoltak a mérkőzések
közben. A focisták próbálták a
legtöbbet kihozni magukból és minél
jobban a győzelemre törekedtek. A
csapattagok
összedolgoztak,
segítették egymást. A bírónak
köszönhetően a meccsek igazságosan
zárultak le. Végül a dányi csapat került
ki győztesen. A díjátadóra a meccs
után a tornaterembe került sor.
Remélem, hogy jövőre is a dányi
csapat fog nyerni.
Oláh Bianka

Visszamentünk az óvodába

Mi
legyek,
ha
nagy
leszek?

A pályaorientációs napon az
osztályfőnökünkkel,
Demjén
Erzsébettel, és osztályommal, az 5.a
tanulóival az óvodát látogattuk meg.
Az óvoda már sokat változott mióta
mi jártunk oda. A felújítása után két
emeletes lett és nagyon szépen ki van
dekorálva. Szerintem a gyerekeknek
igazi mesevilág.

A pályaorientációs nap
A november 8-án megrendezett
pályaorientációs napon eljött az
iskolánkba 7 intézmény, hogy
bemutatkozzon
nekünk,
hisz
hamarosan el kell döntenünk, hogy
hova visz az utunk tovább. Eljött a 202es, Szász Ferenc, Ráday, Sziszi stb...
Volt olyan iskola, amelyiktől kaptunk
valamilyen emléket, tollat, karkötőt,de
olyan lehetőségek is voltak, hogy
frizurát készítettek nekünk, varrtunk,
illatosítót csináltunk , vagy az
újraélesztést gyakorolhattuk.
Nekem csak a Szász Ferenc tetszett,
de nem ide szeretnék menni tovább
tanulni, hanem a Bèkèsybe. Mivel
nemsokára vège a 2018/19-es
tanévnek,
ezért
mindenkinek
gondolkoznia kell azon, hogy mit
választ.
Remélem, sok barátom megy
gimnáziumba, szakiskolába és
folytatják tanulmányikat. Ez a nap
ebben nagy segítséget nyújtott.
Szekeres Dóra

Az osztályfőnökünk három csapatra
osztott minket az óvodavezető
kérésére. Csapataink minden terembe
bemehettek, minden csoport életébe
belekóstolhattak. Az a csapat,
amelyikben én is voltam, benézett a
Bóbita, Süni, Méhecske, Micimackó,
Katica csoportba. Kipróbáltuk a
játékokat, ami eszünkbe juttatta a mi
óvodai emlékeinket. Nekem például
azt, hogy mennyire szerettem a
babakonyhában játszani és rendet
rakni.
A gyerekek vígan játszottak, nem
tudva mi vár rájuk a suliban. A legtöbb
kisgyerek aranyos volt és közülük
sokan úgy néztek ránk, mintha mi már
óriások lennénk.
Én nagyon élvezetesnek találtam az
ott töltött időt. Remélem máskor is
elmegyünk oda.
Kántor Zsófia

Mi legyek, ha nagy leszek?
Pályaválasztás
A pályaválasztási nap fontos esemény minden 8. évfolyamos tanuló életében. Dányba hét iskola
jött el erre a napra. Isaszegről a Gábor Dénes, ahol van informatika és egészségügy szak.
Gödöllőről a Madách, ahol rengeteg szak van. Pécelről a Ráday Gimnázium. Reggel félkilenc felé
érkeztek az iskolák képviselői, hogy bemutathassák nekünk saját intézményüket. Ki lehetett
próbálni sok mindent, például varrást, kötözést, vagy az újraélesztést. Öt perces szünetek voltak,
ami arra volt elég, hogy eljussunk egyik teremből a másikba. A nap papírgyűjtéssel zárult.
Tanulságos és érdekes nap volt, remélem sikerül jól választanom a tovább tanulást illetően.
Tuza Barnabás

PÁLYAORIENTÁCIÓ, ISKOLA UTÁN
ISKOLA!
Pályaválasztás
A pályaválasztási nap keretében nekünk,5es diákoknak is volt lehetőségünk
megismerkedni
egy
szakmával.
Osztályfőnökünk, Zsóka néni kijelentette,
hogy csütörtökön pályaorientációs (azaz
foglalkozásokról
szóló)
nap
lesz.
Osztálytársaim azt hitték, hogy a Kubotához
megyünk. Először úgy volt, hogy a fiúk
mennek a Kubotához és a lányok az oviba.
Kiderült, hogy az oviba megyünk
mindannyian. Beírtuk a tájékoztatóba, hogy
mikor és hol találkozunk. Zsóka néni már ott
várt az óvodánál bennünket. Utána, mikor
megadta a parancsot a tanárnő, akkor szépen
fegyelmezetten bevonultunk az óvodába. A
cipőt szépen le kellet venni és a kabátokat is
egy helyre raktuk. Az egyik óvónő azt
mondta, 3 csapatra kell oszlani. Milánnal,
Rómeóval, Vikivel, Szelinával, és Márkkal
voltunk egy csapatban. Bevezettek egy
csoportba. Leültünk egy törpeméretű
asztalhoz és csak ültünk egy-két percig.
Utána Milán odahívott egy kislányt játszani.
Jót szórakoztunk és egyre többen lettünk.
Milán és Márk Szkandereztek egy kisfiúval és
sokat nevettek. Mi lányok pedig építettünk a
picikkel. Vége lett a mókának és benyitott
Zsóka néni. Mondta, hogy csere van. Ezt
követően átterelgetett minket a Süni
csoportba. Viki és Niki egyből mentek főzni
a babakonyhába. Én is oda csapódtam
hozzájuk. Viki előkotort egy tükörtojást a
szekrényből és egy tálcára rakta, majd
odaadta Nikinek, aki egyből eljátszotta,
hogy megeszi. Rómeó piszkált egy
kisgyereket és ezért az óvó néni nem engedte
el maga mellől, amíg abban a csoportban
voltunk. Jött a tanárnő és átvezetett minket a
Katicába. Én már nagyon vártam, mert

Karina ebbe a csoportba jár. Bejöttünk a
terembe és Karina bamba fejjel bámult rám,
amivel azt üzente, hogy mit keresek itt.
Sajnos nem tudtam vele játszani, mert a
karácsonyi előadást próbálták. Gyöngyi néni
hozta a műgyertyákat a lángjuknál fogva,
amire csodálkozva mondtam: hű, de ügyes
ez a Gyöngyi néni, simán megfogja a
gyertyákat! Erre a dadus mosolyogva
visszanézett és ezt mondta: látjátok, milyen
ügyes vagyok? A próbának a negyedénél
járhattunk, amikor Zsóka néni benyitott,
hogy vége a programnak. Boldogan
indultunk hazafelé.
Egész más volt most nagy 5-esként az
oviban lenni és látni a picikkel való munkát.
Tetszik ez a szakma. Lehet, óvónő leszek.
Yamakawa Anna

Zöld

Az óvodában
A pályaválasztási nap
elmehettünk az óvodában.

alkalmából

Csütörtökön az ovi előtt gyülekezetünk az
osztállyal. Három részre osztottak minket,
bemehettünk a csoportokba. Ezekbe a
csoportokban voltunk: Bóbita, Katica,
Méhecske, Micimackó. Nagyon aranyosak
voltak a gyerekek. Sajnos a tesóim betegek
voltak, így nem találkoztam velük. Ők a
Méhecske csoportba járnak, mint én régen,
ugyanaz a dadus nénijük is, mint nekem
volt. Furcsa volt visszamenni az óvodába,
mert az épület más volt, de az illat ugyanaz,
mint
régen.
Megtudtuk,
hogyan
foglalkoznak a kicsikkel az óvó nénik és
dadusok, rögtön éreztem, magamat nem
tudnám
elképzelni
óvó
bácsinak.
Fényképeket is csináltunk.
Köszönjük, hogy ismét ovisok lehettünk
egy kis időre.

Bittner Márk,

Nagyon szeretek kirándulni! Szeretem a
meglepetéseket. Ez a kirándulás volt a
legjobb! Sok játékot mutattak nekünk.
Láttam érdekes tárgyakat és azt is, hogy
hová kerülnek a szelektíven gyűjtött
hulladékaink. A látogatáson néztünk
filmeket.
Nálunk csütörtökön viszi el a Zöld

híd a

Szabó Patrícia 3. a

Tegnap jött a Mikulás!

Vége az évnek

Nagyon vártuk a Mikulást. Izgatottan vártuk
a meglepetést.

Ennek az évnek is vége. Emlékezzetek vissza
az év elejére, mintha csak tegnap lett volna.

A második órában hallottuk a csengőszót.
Megérkezett Télapó öt krampusszal. Betette
az ablakba az ajándékot. Elmondta, hogy
mit hallott rólunk. Volt, aki rossz volt, volt,
aki jó. Amikor észrevettük az ajándékokat
nagyon, de nagyon megörültünk. Nagyon
tetszett, amit kaptam tőle.

Nemsokára itt a karácsony a második fél év
és az évzáró. Ha belegondolsz nemrég még
óvodások voltunk, és egész nap játszottunk.
De ez már egy komolyabb világ, itt már
tanulni kell és kötelezettségeink vannak.

A krampuszok mind össze vissza - tépték,
cibálták a hajunkat. Az ajándékokat nem
bontottuk ki csak otthon. Az a lényeg, hogy
minden jó volt és hogy mindenki BOLDOG
VOLT!!!
Faragó Erzsébet 3. a

Remélem jól fog telni az ünnepetek és
kellemes karácsonyotok lesz.

Áldott, békés karácsonyt kívánok!
Oláh Bianka

Áldott, békés Karácsonyi ünnepet és
sikeres újesztendőt kívánunk sok
szeretettel a Dányi Széchenyi István
Általános Iskola összes diákja
nevében!

